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Samenvatting
Voor u ligt het nieuwe beleidskader Sport"Veenendaal: Fit & Vitaal". Dit beleidskader geeft de richting
aan voor het sportbeleid voor de periode 2012 tot en met 2015. In onze gezamenlijke ambities Voor de
periode 2010 - 2014 wordt voortgebouwd op het bestaande beleid. Veenendaal staat voor een
sociaal, leefbaar en veilige samenleving. Sport levert hieraan een belangrijke bijdrage. Daarnaast
vinden wij het belangrijk om de sportdeelname, onder met name de jeugd, te willen stimuleren.
Sport wordt op deze ambities ingezet om de (negatieve) ontwikkelingen op het gebied van de
volksgezondheid (zoals beweegarmoede, obesitas en diabetes), de integratieproblematiek,
verslechterde sociale relaties, de verslechtering van de leefbaarheid van buurten en schooluitval
tegen te gaan. Vanuit deze achtergrond levert sport een belangrijke bijdrage. Uit onderzoek is onder
meer gebleken dat een sport- en beweegaanbod in de buurt probleemgedrag kan voorkomen.
In de vastgestelde programma's worden met name in de programma's Wijk en Jeugd een grote rol
toegedicht aan de sport. Sport als impuls om kinderen in de buurten aan het bewegen te krijgen en
zodoende tot een verbetering van de gezondheid van de jeugd te komen. Of sport om de leefbaarheid
van de buurten en wijken te vergroten.
Onze algemene doelstelling me betrekking tot sport is ook voor de komende jaren als volgt
geformuleerd: Het bevorderen van breedtesport en het scheppen van mogelijkheden voor sport en
bewegen. Sport moet voor iedereen bereikbaar zijn.
Daarom is het beleid op het volgende gericht:
Het creëren van een sport- en beweegaanbod voor de Veenendaalse bevolking, zodat een
ieder zoveel mogelijk naar voorkeur en mogelijkheden aan sport kan deelnemen. Uiteraard in
overeenstemming met de mogelijkheden (zowel ruimtelijk, financieel als gebaseerd op
draagvlak).
Het bevorderen van de breedtesport, in samenhang met het uit te voeren
accommodatiebeleid, stelt individuen en/of groepen in staat om een hoog niveau te bereiken.
Hoewel topsport niet het doel is en er geen apart beleid op wordt gevoerd, behoort het wel tot
de aandachtsgebieden en gaat er een voorbeeldfunctie vanuit naar de breedtesport.
Daarnaast heeft (top)sport waarde als recreatieobject. Tevens is er een belang in het
bevorderen van de organisatie van (top)sportactiviteiten uit het oogpunt van recreatie en
imagoversterking (promotie).
Het sport- en beweegaanbod als basis voor een gezonde en actieve leefstijl van alle inwoners
van Veenendaal.
De externe verzelfstandiging van Sportservice Veenendaal is per 1 januari 2012 inmiddels een feit.
Wij hebben met Sportservice Veenendaal afspraken gemaakt over de uitvoering van het sportbeleid in
Veenendaal.
Uit de rapportages Breedtesport 2008 - 2010 valt op te maken dat de goede weg is ingeslagen. Met
het Beleidskader Sport 2012 - 2015 "Veenendaal: Fit & Vitaal" worden de interventies vanuit de
voorgaande jaren dan ook verder uitgebouwd en worden nieuwe accenten gelegd. Dit beleidskader
dient tevens als werkplan voor de periode 2012 - 2015.
De uitgangspunten van de landelijke overheid op het gebied van sport en bewegen sluiten aan bij
onze ambities Ook de programma's Wijk, Jeugd en Veiligheid sluiten hier naadloos op aan. Op basis
hiervan is het voorstel om ook voor de komende beleidsperiode sport 2012 - 2015 de volgende
uitgangspunten te hanteren.

2

De ingezette lijn met betrekking tot breedtesport wordt voortgezet
De ingezette lijn van de afgelopen beleidsperiade wordt voortgezet. Succesvolle activiteiten worden
gehandhaafd en nieuwe activiteiten worden, daar waar nodig, ingezet. Deze activiteiten richten zich
op de volgende peilers:
Sportstimulering
Ondersteuning van sportverenigingen
Inspelen op ontwikkelingen
Deze uitvoering van het plan is mogelijk met de beschikbare financiële middelen
Door het verstrekken van een subsidie aan Sportservice Veenendaal die onder meer bekostigd wordt
uit de exploitatiebegroting sport, de subsidie en reserve Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur en
het restant van de voorziening breedtesport kan aan het voorgestelde plan uitvoering worden geven.
In de subsidiebeschikking 2012 zijn daarover prestatieafsprakeri gemaakt.
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Inleiding
Veenendaal: Fit & Vitaal
Sporten en bewegen zijn voor veel mensen een populaire vorm van vrijetijdsbesteding en het is vooral
ook leuk om te doen. Wekelijks zijn miljoenen mensen direct of indirect betrokken bij sport- en
beweegactiviteiten. Ze nemen zelf deel aan deze activiteiten, leveren hier als vrijwilliger een actieve
bijdrage aan of ze leven mee met de (top)sporters langs de lijn. Sport en bewegen dragen bij aan
sociale- en educatieve doeleinden zoals de ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen, het leren over
sportiviteit en respect, maatschappelijke participatie, maar ook aan het verbeteren van de leefbaarheid
in de buurt. Sport en bewegen als basis voor een gezonde en actieve leefstijl, waarbij de keuzevrijheid
van het individu voorop staat. 1

Uit de rapportages Breedtesport 2008 - 2010 valt op te maken dat de goede weg is ingeslagen. Met
het Beleidskader Sport 2012 - 2015 "Veenendaal: Fit & Vitaal" worden de interventies vanuit de
voorgaande jaren dan ook verder uitgebouwd en worden nieuwe accenten gelegd. Dit beleidskader
dient tevens als werkplan voor de periode 2012 - 2015.
Het is een prachtige kans voor de gemeenteraad om - als uiteindelijk besluitvormend orgaan - door
haar instemming het belang van sport en bewegen te onderstrepen en hier haar bijdragen voor de
komende vier jaar aan te geven. Het beleidskader biedt de gemeente Veenendaal een mooie
uitdaging voor de komende vier jaar. Een uitdaging, maar ook een opdracht aan de sportverenigingen,
maatschappelijke organisaties en Sportservice Veenendaal om hieraan een steentje bij te dragen.
Leeswijzer

In hoofdstuk 1 worden de gezamenlijke ambities van het college en gemeenteraad voor de periode
2010 - 2014, die een directe relatie hebben met dit beleidskader, benoemd. Deze dienen als
uitgangspunt voor het lokale sportbeleid. Daarnaast wordt ingegaan op de doelstellingen en de
positionering van Sportservice Veenendaal per 1 januari 2012.
In hoofdstuk 2 staan de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot sport en bewegen centraal. Dit
geeft input voor het te bepalen lokale sportbeleid.
In hoofdstuk 3 zijn, op basis van hetgeen beschreven en geanalyseerd vanuit de voorgaande
hoofdstukken, de activiteiten bepaald voor de komende vier jaar.
In hoofdstuk 4 is de meerjarenplanning weergegeven.
En tot slot worden in hoofdstuk 5 de activiteiten gekoppeld aan de beschikbare financiële middelen.

1

VWS: Beleidsbrief sport: "Sport en Bewegen in Olympisch perspectief' - mei 2011
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1. Gemeentelijke uitgangspunten sport en bewegen
In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten voor het opstellen van het beleidskader sport 2012 - 201 5
opgenomen.

1.1.

Sport levert een bijdrage aan het realiseren van de gezamenlijke ambities

Sport levert een bijdrage aan het realiseren van de gezamenlijke ambities van het college en de
gemeenteraad. Deze ambities zijn als volgt verwoord:
In de gezamenlijke ambities voor de periode 2010 - 2014 van het college en de gemeenteraad wordt
voortgebouwd op het bestaande beleid. Veenendaal staat voor een sociaal, leefbaar en veilige
samenleving. Sport levert hieraan een belangrijke bijdrage. Daarnaast geven deze ambities aan om
de sportdeelname, onder met name de jeugd, te willen stimuleren. Daarnaast levert sport een bijdrage
binnen de volgende beleidsvelden:
Openbare orde en veiligheid
Probleemgedrag van jongeren wordt zo vroeg mogelijk gesignaleerd. De jongeren worden individueel
kansen geboden via school, werk, voorzieningen voor de jeugd en sportactiviteiten.
Sociale Samenhang en integratie
In het kader van het terugdringen van segregatie in onze samenleving voeren wij een actief beleid. Dit
uit zich in de contacten met ouders, onderwijs, buurthuiswerk, maatschappelijke instellingen en
sportverenigingen.
Sport
Sporten is gezond voor lichaam en geest. Sportverenigingen vervullen een belangrijke en bindende rol
in de samenleving. Ook als het gaat om de stimulering van sportdeelname door de jeugd.
Gebiedsontwikkeling
Wij hebben aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving bij gebiedsontwikkeling. Dat geldt in het
bijzonder voor de kwaliteit van de openbare ruimte. In de plannen voor zowel bestaande als nieuwe
gebieden wordt voldoende open ruimte - zoals pleinen, openbaar groen, speeltuinen en waterpartijen
opgenomen. Dit zijn gebieden waar sport en beweegactiviteiten ook kunnen plaatsvinden.
Bestemmingsplannen
De bestemmingsplannen dienen ontwikkelingsgericht te zijn. In deze plannen wordt meer ruimte
geboden voor toekomstige maatschappelijke en economische ontwikkelingen en voor meervoudig
ruimtegebruik. Ook in het gebruik van sportaccommodaties moeten deze ontwikkelingen, binnen
kaders, mogelijk zijn.
Gezondheid
In 2012 vindt een evaluatie plaats van het lokaal gezondheidsbeleid. In het lokaal gezondheidsbeleid
is opgenomen dat goede en frequente voorlichting over een gezonde leefstijl van belang blijft.
Voldoende bewegen is erg belangrijk voor een gezonde leefstijl.
Sport wordt op bovenstaande thema's ingezet om de (negatieve) ontwikkelingen op het gebied van de
volksgezondheid (zoals beweegarmoede, obesitas en diabetes), de integratieproblematiek,
verslechterde sociale relaties, de leefbaarheid van buurten en schooluitval tegen te gaan. Vanuit deze
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achtergrond levert sport een belangrijke bijdrage. Uit onderzoek is onder meer gebleken dat een
sport- en beweegaanbod in de buurt probleemgedrag kan voorkomen.

1.2.

Sport levert een bijdrage aan het realiseren van de ambities uit de programma's

In de vastgestelde programma's worden met name in de programma's Wijk en Jeugd een grote rol
toegedicht aan de sport. Sport als impuls om kinderen in de buurten aan het bewegen te krijgen en
zodoende tot een verbetering van de gezondheid van de jeugd te komen. Of sport om de leefbaarheid
van de buurten en wijken te vergroten. Binnen deze programma's liggen diverse linken met de andere
beleidsterreinen zoals het lokaal gezondheidsbeleid - de Wet maatschappelijke ondersteuning - het
Diversiteitbeleid - Jeugdsportfonds Veenendaal -Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur - Regio
FoodValley (sport). Het feit dat Veenendaal participeert in de Regio FoodValley geeft aan dat wij
openstaan voor (vergaande)regionale samenwerking, zo ook op het gebied van sport. Deze ambities
zijn neergelegd in de Regio FoodValley Strategische Agenda 2011-2015.

1.3.

Handhaving van de huidige beleidsdoelstellingen sport en bewegen

De algemene doelstelling van de gemeente Veenendaal is het bevorderen van breedtesport en
het scheppen van mogelijkheden voor sport en bewegen. Sport moet voor iedereen bereikbaar
zijn.

Daarom is het beleid van de gemeente op het volgende gericht:
Het creëren van een sport- en beweegaanbod voor de Veenendaalse bevolking, zodat een ieder
zoveel mogelijk naar voorkeur en mogelijkheden aan sport kan deelnemen. Uiteraard in
overeenstemming met de mogelijkheden (zowel ruimtelijk, financieel als gebaseerd op draagvlak).
Het bevorderen van de breedtesport, in samenhang met het uit te voeren accommodatiebeleid,
stelt individuen en/of groepen in staat om een hoog niveau te bereiken. Hoewel topsport niet het
doel is en er geen apart beleid op wordt gevoerd, behoort het wel tot de aandachtsgebieden en
gaat er een voorbeeldfunctie vanuit naar de breedtesport. Daarnaast heeft (top)sport waarde als
recreatieobject. Tevens is er een belang in het bevorderen van de organisatie van (top)sportactiviteiten uit het oogpunt van recreatie en imagoversterking (promotie).
Het sport- en beweegaanbod als basis voor een gezonde en actieve leefstijl van alle inwoners van
Veenendaal.
Wij stellen voor om bovenstaande doelstelling de komende jaren te handhaven.
Vanuit deze doelstellingen is een aantal prioriteiten gesteld:
Algemeen
In zijn algemeenheid richt het sport- en beweegaanbod zich op iedere inwoner van Veenendaal. Dit
komt onder meer naar voren in het sportaccommodatiebeleid. Accommodaties moeten voor alle
inwoners betaalbaar zijn en blijven. Vangnetten voor minder draagkrachtige inwoners zijn hiervoor
aanwezig via het minimabeleid en het jeugdsportfonds.
Ondersteunend
Binnen onze samenleving zijn er groepen die extra ondersteuning nodig hebben om van het sport- en
beweegaanbod gebruik te kunnen maken. Deze sportstimulering richt zich voornamelijk op ouderen,
jongeren, gehandicapten, chronisch zieken en allochtonen en het sportbuurtwerk; hierbij wordt sport
enerzijds als middel gebruikt om de leefbaarheid in de speerpuntbuurten te vergroten en anderzijds de
wijk kennis te laten maken met diverse takken van sport. Het sportaanbod wordt verzorgd in
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samenwerking met de sportverenigingen, de wijk- en buurtraden, scholen (o.a. activiteiten in het kader
van de Brede School), en andere instellingen.

1.4.

Sportservice Veenendaal

Op 15 december 2010 heeft u kennis genomen van de notitie "Een kansrijke sport? Notitie
verzelfstandiging zwembad/sport - uitwerking en kaderstelling" en besloten om over te gaan tot
definitieve externe verzelfstandiging van het zwembad/sport. U heeft ons de opdracht gegeven om
deze externe verzelfstandiging, binnen de vastgestelde kaders, uit te werken en per 1 januari 2012 te
komen tot een extern verzelfstandigd sportbedrijf. Deze externe verzelfstandiging van Sportservice
Veenendaal is inmiddels een feit. Wij hebben met Sportservice Veenendaal afspraken gemaakt over
de uitvoering van het voorliggende sportbeleid in Veenendaal. Voor de uitvoering van de activiteiten
betrekt Sportservice Veenendaal diverse maatschappelijke organisaties waaronder de
sportverenigingen.
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2. Landelijke ontwikkelingen sport en bewegen
In mei 2011 heeft het kabinet de hoofdlijnen voor het sport- en beweegbeleid voor de komende
kabinetsperiode bekend gemaakt. In de Beleidsbrief Sport "Sport en bewegen in Olympisch
perspectief' zijn deze hoofdlijnen vastgelegd.
Samenvattend zijn er prioriteiten te benoemen voor het sport- en beweegbeleid waar dit kabinet de
komende jaren het verschil wil gaan maken. Voor de volgende prioriteiten wordt de koppeling gemaakt
met het lokale sportbeleid. De overige speerpunten van VWS gaan over het binnenhalen van de
Olympische spelen en het ondersteunen van topsport.

1.

Sport en bewegen in de buurt

In de inleiding is al aangegeven dat sport en bewegen bijdraagt aan sociale- en educatieve
doeleinden zoals de ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen, het leren over sportiviteit en respect,
maatschappelijke participatie, maar ook aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. Het
kabinet hecht veel waarde aan sport en bewegen als basis voor een gezonde en actieve leefstijl en
zet in op de volgende terreinen. De ambitie is dat er voor iedere Nederlander die dat wil een passend
sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig is, dat bovendien veilig en toegankelijk is.
De inrichting van buurten en wijken kan grote invloed hebben op het sport- en beweeggedrag en
daarmee op de gezondheid van mensen en de cohesie en leefbaarheid van buurten. Belangrijke
determinanten voor het sport- en beweeggedrag van bewoners zijn onder andere de aanwezigheid
van groen, speel plekken , parken met trimbanen en oefenvoorzieningen, winkels in de buurt en de
verkeersveiligheid.
Binnen deze prioriteit spelen verder zaken een rol als:
Het verkrijgen van inzicht in de vraag: lokaal vraag en aanbod in kaart brengen;
Meer lokale menskracht: vanuit sportverenigingen verbindingen leggen met de buurt, naschoolse
opvang, zorg en welzijn. Een nieuwe type combinatiefunctionaris kan hier een rol in spelen, welke
het kabinet ook gedeeltelijk wil financieren;
Publiek - private samenwerking;
Bundeling van sport- en beweegconcepten;
Meer sporten en bewegen in woonzorginstellingen;
School en sport: het kabinet streeft naar meer sporten en bewegen op en rond scholen voor
primair, voortgezet en beroepsonderwijs en
Gehandicaptensport: de sportdeelname van mensen met een beperking blijft nog steeds ver
achter in vergelijking met mensen zonder een beperking. Het kabinet zet zich in voor de verdere
ontwikkeling van de gehandicaptensport, met name in combinatie met het speciaal onderwijs en
revalidatiecentra.
De minister van VWS heeft op 14 november de uitwerking van het programma "Sport en bewegen in
de buurt" aan de Tweede Kamer aangeboden. In samenwerking met onder meer de VNG en
NOC*NSF is dit programma verder uitgewerkt.
De strekking van het programma "Sport en bewegen in de buurt" om deelname aan sport- en
beweegactiviteiten in de buurt zo laagdrempelig mogelijk te maken. Het optimaal benutten van
beschikbare ruimtes en accommodaties is een belangrijk onderdeel om deze ambitie te kunnen
realiseren.
De landelijke overheid wil in samenwerking met gemeenten, de sport en het bedrijfsleven een bijdrage
leveren aan het realiseren van lokaal (meer) kansrijke verbindingen tussen sport- en
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beweegaanbieders en andere partijen. Door de inzet van "sportbuurtwerkers" moeten deze
verbindingen lokaal worden gerealiseerd. De "sportbuurtwerker" is een uitbreiding van de huidige
Impulsregeling School, Sport en Cultuur (de zogenaamde combinatiefuncties). Vanaf 2013 komt er
voor 650 fte extra financiële middelen beschikbaar voor gemeenten, op basis van dezelfde financiële
verdeelsleutel als bij de combinatiefuncties (40% subsidie rijk en 60% bijdrage gemeente per fte.).
In de uitwerking van het Beleidskader Sport 2012-2015 wordt, via de jaarplannen, vervolgens bekeken
op welke wijze het programma "Sport en bewegen in de buurt" kan worden ingepast.
Waar landelijke ontwikkelingen bijdragen aan het realiseren van onze gemeentelijke doelstellingen,
maken wij gebruik van deze ontwikkelingen. Op deze manier kan de koppeling naar landelijke
stimuleringsregelingen (subsidies) eenvoudig gemaakt worden zoals wij bijvoorbeeld doen met de
Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur. Meer informatie hierover vindt u in deze notitie.

2.

Sporten en bewegen als basis voor een gezonde leefstijl

Met voldoende sporten en bewegen wordt een basis gelegd voor een actieve en gezonde leefstijl. De
vijf speerpunten (roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht, diabetes en depressie) in het landelijk
gezondheidsbeleid wordt vastgehouden, maar de focus komt vooral op bewegen te liggen.

3.

Sporten en bewegen tijdens iedere levensfase

Sporten en bewegen zijn van grote waarde in iedere levensfase, maar met name van groot belang
voor de jeugd. Op dit moment haalt minder dan de helft van de jeugd (4-18 jaar) de beweegnorm.
Daarnaast heeft één op de zeven kinderen geen gezond gewicht en zijn de motorische vaardigheden
van kinderen de laatste twee decennia aanzienlijk verslechterd. Voldoende sporten en bewegen
hebben bovendien een positieve invloed op de leerprestaties, weerbaarheid en (psycho)sociale en
motorische ontwikkeling van kinderen.
Nederland vergrijst. Het aantal ouderen (vanaf 55 jaar) neemt de komende jaren explosief toe van 2,5
miljoen in 2009 tot 3,4 miljoen in 2020. Het kabinet wil ouderen in staat stellen zo lang mogelijk
zelfstandig te leven. Blijven sporten en bewegen zijn hierbij onmisbaar om verergering van bepaalde
ziekten en aandoeningen te voorkomen. Maar sportdeelname kan ook een gunstig effect hebben op
de sociale participatie van ouderen en depressie en isolement tegengaan.

9

3. Beleidskader Sport 2012 - 2015
3.1.

Uitgangspunten

De uitgangspunten van de landelijke overheid op het gebied van sport en bewegen sluiten aan bij de
ambities van het college en de gemeenteraad, de doelstellingen vanuit het Beleidskader Sport 20082011 op het gebied van sport en bewegen en de hierin benoemde groepen. Ook de gemeentelijke
programma's Wijk, Jeugd en Veiligheid sluiten hier goed op aan. Op basis hiervan is het voorstel om
voor de komende beleidsperiode sport 2012 - 2015 de volgende uitgangspunten te hanteren:
Het realiseren van onze gezamenlijke ambities (zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.1)
Het realiseren van de ambities zoals vastgelegd in de programma's (zie hoofdstuk 1, paragraaf
1.2)
Handhaven van de huidige beleidsdoelstellingen met betrekking sport en bewegen (zie hoofdstuk
1, paragraaf 1.3)
Daar waar mogelijk aansluiten bij landelijke ontwikkelingen met betrekking tot sport en bewegen
(hoofdstuk 2).

3.2.

Accenten verleggen

Op basis van een analyse van het Beleidskader Sport 2008 - 2011 in relatie tot bovengenoemde
uitgangspunten kunnen er accenten worden verlegd. Eén van deze accenten is het creëren van een
doorlopende beweeg/ijn door ook de groep kinderen van 2 - 4 jaar in de beweegactiviteiten te
betrekken. Vanuit het aspect gezondheid zien wij dat ook in Veenendaal kinderen eerder met
overgewicht te maken krijgen, hetgeen een niet gewenste situatie is. Het op een zo'n vroeg mogelijke
leeftijd in aanraking laten komen met een beweegaanbod kan preventief werken. Een ander accent
wordt gelegd op het sport- en beweegaanbod voor leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. Ook
binnen deze groep zien wij een afname van de sportparticipatie. Een uitbouw van het succesvolle
School & Sportprogramma is hiervoor een middel. Daarnaast wordt er een accent gelegd op welke
wijze er kwalitatief goede en meer beweegmogelijkheden in de wijken kunnen worden gecreëerd. De
combinatiefunctionarissen gaan hier een nadrukkelijkere rol in spelen.

3.3.

Effecten

De resultaten van ons aanbod op het gebied van sport- en beweegaanbod hebben wij in beeld. Dit
geldt echter niet voor de effecten. In de komende beleidsperiade (in het derde jaar) gaan wij ook de
effecten van ons aanbod meten. Hierbij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij bestaande instrumentaria
c.q. onderzoeken. Wij richten ons op:
sportparticipatie;
gezondheid en
klanttevredenheid.

3.4.

Activiteiten

De ingezette lijn van de afgelopen beleidsperiode wordt voortgezet. Succesvolle activiteiten worden
gehandhaafd en nieuwe activiteiten worden, daar waar nodig, ingezet. Dit laatste gebeurt, zoals
eerder aangegeven, op basis van de genoemde accentverschuivingen.
In de jeugd wordt de basis gelegd voor een leefstijl die op latere leeftijd in grote mate bepalen blijft
voor keuzes in het gedrag, ook als het gaat om sport en bewegen. Dit vormt een belangrijke
legitimatie om ook vanuit een optiek van een levenlang sporten en bewegen aandacht te blijven
schenken aan participatie in en beleving van sport op jeugdige leeftijd. Voordeel van de lichamelijke
opvoeding (of bewegingsonderwijs) is daarbij dat alle kinderen worden bereikt en dat het aanbod
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verzorgd wordt door docenten en vakleerkrachten. Om die reden speelt de lichamelijke opvoeding een
onmisbare rol in het stimuleren van sport en bewegen. Gelet op deze centrale positie is het van groot
2
belang om vanuit het sport- en beweegbeleid te investeren in lichamelijke opvoeding. Vanuit deze
visie bieden wij een doorgaande sport- en beweeglijn aan waardoor het mogelijk is op iedere leeftijd
sportief actief te zijn. Ook voor mensen met een beperking is het mogelijk om aan dit sport- en
beweegaanbod deel te nemen.
3.4.1.

Sportstimulering

Programma School & Sport basisonderwijs
School & Sport is er op gericht om leerlingen van het basisonderwijs (vanuit de groepen 5 tot en met
8) tijdens de lessen bewegingsonderwijs kennis te laten maken met diverse sport- en
beweegactiviteiten. Sportverenigingen kunnen deelnemen aan dit programma. Aan het einde van het
jaar wordt dit programma afgesloten met de jaarlijkse schoolsportdag. Op deze wijze maken
leerlingen, zowel onder schooltijd als na schooltijd, op een laagdrempelige manier kennis met diverse
vormen van sport en bewegen.
Doelstelling
Leerlingen vanuit de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs maken, zowel onder schooltijd
als na schooltijd, op een laagdrempelige manier kennis met diverse vormen van bewegen en
sporten.
Resultaat
Jaarlijks nemen 2.200 leerlingen van het basisonderwijs deel aan School & Sport.
Periode
September - mei.

Programma School & Sport voortgezet onderwijs
3
Vanuit het door de GGD Midden Nederland uitgevoerde onderzoek onder de leerlingen van klas 2
van het Voortgezet Onderwijs kwam onder meer naar voren dat:
Het percentage leerlingen met overgewicht in de gemeente Veenendaal hoger is vergeleken met
het regionaal gemiddelde (14% ten opzichte van 13%);
Het percentage leerlingen in de gemeente Veenendaal dat geen ontbijt gebruikt hoger is dan in
vergelijking met het regionale gemiddelde (19% ten opzichte van 15%);
De leerlingen in de gemeente Veenendaal vaker geen lid zijn van een sportvereniging vergeleken
met regionale cijfers (33% ten opzichte van 24%) en
Het percentage leerlingen in de gemeente Veenendaal wat niet voldoet aan de norm voor gezond
bewegen significant hoger is dan in vergelijking met het regionale gemiddelde (28% ten opzichte
van 14%).
Wij stellen daarom voor om voor deze doelgroep met een passend aanbod te komen in de vorm van
een lesprogramma waarin sport en bewegen wordt gecombineerd met lessen biologie/verzorging in
het kader van gezonde leefstijl. Met de scholen van het voortgezet onderwijs wordt in de komende
beleidsperiode het aanbod uitgebreid op basis van het school en sportprincipe zoals bovenstaand is
aangegeven en waarmee goede ervaring is opgedaan.
.

2
3

Ministerie van VWS - Beleidsdoorlichting Sport, mei 2011
GGD Midden Nederland - Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010 Veenendaal - uitgave 2011
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Doelstelling
Leerlingen van het voortgezet onderwijs (tweede jaar) inzicht geven in een gezonde leefstijl
door middel van het aanbieden van een specifiek hiervoor ontwikkeld lesprogramma.
Resultaat
Jaarlijks nemen 1.000 leerlingen vanuit het voorgezet onderwijs deel aan dit lesprogramma.
Periode
September - mei

Algemene Sportieve Vorming (Extra)
Nagenoeg alle jonge kinderen beleven plezier aan sport en bewegen. Ongeveer 10% van de jonge
kinderen heeft een motorische achterstand, waardoor zij moeilijk mee kunnen komen met
leeftijdsgenoten. Deze kinderen haken af indien zij niet vroegtijdig extra aandacht krijgen. Hun
achterstand neemt in de loop van de jaren toe en daarmee de kans dat zij de aansluiting missen en
het plezier aan sport en spel kwijtraken. Voor deze doelgroep is door Sportservice Veenendaal een
speciaal aanbod ontwikkelt: Algemene Sportieve Vorming Extra (ASV Extra).
ASV Extra is een speciaal sportaanbod voor jonge kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar met een
motorische- enlof gedragsmatige achterstand, inclusief aandacht voor signalering en verwijzing. De
insteek van dit project is dat kinderen doorstromen naar het regulier sportaanbod.

Daarnaast bieden wij, eventueel in samenwerking met professionals die met deze doelgroep werken,
een speels beweegaanbod voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar aan. Kinderen hebben plezier in
bewegen en doen dat liefst de hele dag. Maar veel tv kijken en het ontbreken van mogelijkheden om
lekker buiten te spelen kunnen al snel leiden tot overgewicht en bewegingsachterstanden. Met het
aanbieden van een speels beweegaanbod voor deze kinderen wordt ingezet op preventie.

Doelstelling
Het aanbieden van een speels beweegaanbod voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar,
waarmee ingezet wordt op preventie van overgewicht en bewegingsachterstanden.
Resultaat
Per jaar nemen 50 kinderen deel.
Periode
Wekelijks aanbod in de periode september tot mei.
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Doelstelling
Het bevorderen van sportdeelname voor kinderen van 5 - 10 jaar. Naast het maken van een
bewuste keuze voor een sport, heeft ASV Extra ook als doel het bewegen en sporten te
verbeteren.
Resultaat
Per jaar nemen 50 kinderen deel aan ASV Extra.
Periode
Wekelijks aanbod in de periode september tot mei.

Sport en bewegen voor mensen met een beperking
Sportdeelname van mensen met een beperking blijft nog steeds ver achter in vergelijking tot mensen
zonder beperking. Dit terwijl sporten en bewegen juist een grote toegevoegde waarde hebben voor de
gezondheid, participatie en integratie van mensen met een beperking. Het aangepast sporten moet
een extra impuls krijgen. Dit sluit aan bij de beleidsvoornemens vanuit de landelijke overheid om
mensen met een beperking kennis te laten maken met sport. Wij stellen voor om de ingezette
interventies als "sport extra", rolstoeltennis en zwemmen in warm water in zwembad De Vallei door te
zetten en in samenwerking met sportverenigingen en maatschappelijke organisaties andere
mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een aanbod.

Doelstelling
Het voortzetten van het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking en tevens de
mogelijkheden onderzoeken om het aangepast sporten binnen Veenendaal een extra impuls te
geven.
Resultaat
Er nemen 20 deelnemers per week deel aan het sportaanbod
Periode
Wekelijks aanbod in de periode september tot mei.

Sport en bewegen voor senioren
Gezonde leefgewoonten zijn van groot belang voor het langer zelfstandig functioneren van senioren.
Belangrijke leefstijlfactoren voor senioren zijn voeding, beweging, roken en alcoholgebruik.
Leefstijlfactoren en gezondheid zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Zo hebben voldoende beweging en
een goede voeding een beschermende werking op hart- en vaatziekten, diabetes, kanker,
osteoporose en depressiviteit. Ook zorgen zij voor een gezond lichaamsgewicht. Verbetering van de
leefstijl kunnen het ontstaan van ziekten, maar ook het beloop van een reeds bestaande ziekte in
positieve zin beïnvloeden.
Daarnaast heeft het hebben van voldoende en goede sociale relaties een gunstig effect op de
lichamelijke en geestelijke gezondheid en op de levensduur. Naast de sociale omgeving is ook de
fysieke omgeving belangrijk, vooral als men zo lang mogelijk in eigen leefomgeving wil blijven wonen.
Onder de doelgroep senioren is een tendens waar te nemen van toename van het aantal eenzame
senioren.
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Ons sport- en beweegaanbod voor de doelgroep senioren richt zich enerzijds op het verkrijgen van
voldoende beweging. Anderzijds heeft het aanbod een sociaal aspect in zich, het ontmoeten van
leeftijdgenoten op een informele manier. Dit houdt eveneens een uitdaging in. De huidige situatie in
Veenendaal geeft een beeld, dat de seniorensport voor wat betreft de organisatievormen en
positionering erg versnipperd is. Dit als gevolg van diverse initiatieven om sport- en beweegaanbod
voor senioren te organiseren. Om te komen tot een kwalitatief goed georganiseerd sport- en
beweegaanbod voor senioren (onder meer GALM en MbvO) wordt er in de komende beleidsperiode
onderzoek gedaan op welke wijze dit gerealiseerd kan worden. Aspecten die hierbij aan de orde
komen zijn: aanbod vanuit een centrale organisatie, gekwalificeerd kader, geschiktheid van de
sportaccommodaties en zicht in de wensen en behoeften die er leven onder diverse categorieën
senioren. De bestaande activiteiten als GALM, het Meer Bewegen voor Ouderen en activiteiten in het
zwembad worden voortgezet.

Doelstelling
GALM richt zich op sportieve niet actieve senioren in de leeftijd van 55 - 65 jaar. Doel is deze
groep in beweging te brengen en te houden.
Daarnaast wordt één keer per twee jaar een nieuw GALM project opgestart.
Resultaat
Jaarlijks nemen 200 personen deel aan GALM.
Periode
Wekelijks aanbod in de periode september tot mei.

Doelstelling
MBVO heeft als doel een bijdrage te leveren aan het zo optimaal en zelfstandig mogelijk
functioneren van ouderen. Aspecten als plezier, gezelligheid en de mogelijkheid tot ontmoeten
en contact spelen een belangrijke rol.
Resultaat
Per week wordt minimaal één activiteit aangeboden, waar tenminste 20 mensen aan
deelnemen.
Periode
Jaarlijks in de periode van september - juni.

Doelstelling
Het aanbieden van een kwalitatief goed georganiseerd sport- en beweegaanbod voor ouderen.
Resultaat
Een notitie met onderzoeksresultaten en aanbevelingen
Periode
Afronding onderzoek staat gepland voor 2013,
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Sportbuurtwerk
Kinderen spelen minder buiten en sporten minder vaak in de buurt. Het aanbieden van een wekelijks
naschools activiteitenaanbod in samenwerking met basisscholen, buurtorganisaties en
sportaanbieders moet leiden tot uitbreiding van de mogelijkheden voor kinderen om na schooltijd in de
omgeving van de school te sporten. Om de leefbaarheid in de zogenaamde speerpuntbuurten (deel
wijk Engelenburg, deel wijk Dragonder Zuid, deel wijk Franse Gat, wijk 't Hoorntje en Molenbrug) te
vergroten worden vanuit de Brede School sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Het aanbad richt
zich met name op kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar en wordt wekelijks in de wijk aangeboden.
De organisatie voor het Brede School programma is in handen van Welzijn Veenendaal. Vanuit
Sportservice Veenendaal wordt ondersteuning geboden voor het sportgedeelte. Het aanbod is
afwisselend en laagdrempelig. Het aanbod wordt verzorgd door de sportbuurtwerkers,
recreatiesportleiders of trainers van sportaanbieders. Het aanbod moet er eveneens toe bijdragen dat
de kinderen in deze leeftijd meer uren gaan sporten en bewegen en eventueel lid worden van een
sportvereniging. Het sportbuurtwerk levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Doe/stelling
Het vergroten van de leefbaarheid in de speerpuntbuurten door middel van het aanbieden
van sport- en beweegactiviteiten vanuit het sportbuurtwerk.
Kinderen gaan meer sporten/bewegen en worden eventueel lid van een sportvereniging.
Resu/taat
Iedere week worden er sport- en beweegactiviteiten aangeboden voor de kinderen in de leeftijd
van 4 tot 13 jaar, waaraan minimaal 40 kinderen deelnemen.
Periode
Doorlopend, met uitzondering van de schoolvakanties.

Combinatiefunctionarissen
Wij nemen sinds 2009 deel aan de "Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur".
Met de "Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur" wordt beoogd de volgende doelen te bereiken:

Uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel primair- als
voortgezet onderwijs;
Versterking van de sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en inzet van
sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;
Stimuleren van dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen en
Bevorderen dat jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het
stimuleren van actieve kunstbeoefening onder jongeren.
Voor wat betreft de uitwerking van de Veenendaalse variant op de Impuls hebben wij er voor gekozen
aan te sluiten bij deze landelijke doelstellingen. In 2012 zetten wij structureel 6,2 fte aan
combinatiefunctionarissen in op het gebied van cultuur, verenigingsondersteuning en scholen
(vakleerkracht bewegingsonderwijs). Deze combinatiefunctionarissen kunnen eveneens een rol
spelen daar waar het gaat voor het leveren van een bijdrage in het realiseren van gestelde doelen
vanuit de programma's Jeugd en Wijk. De coördinatie en uitvoering van de Impuls Brede Scholen,
Sport en Cultuur ligt bij Sportservice Veenendaal.
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Doelstelling
Inzet van combinatiefunctionarissen op scholen, sportverenigingen en culturele instellingen,
waarbij de doelen van de landelijke regeling worden nagestreefd.
Resultaat
Vanaf 2012 zetten wij structureel 6,2 fte aan combinatiefunctionarissen in.
Periode
Doorlopend
Sportgala
Tijdens het sportgala vinden de sportverkiezingen van Veenendaal plaats. Sportverenigingen en
burgers van Veenendaal hebben een aandeel in deze verkiezingen. Samen met de vakjury wordt in
de categorieën sportman, sportvrouw, sportlid van verdienste, sporttalent jongens, sporttalent
meisjes, sportploeg en jeugdsportploeg uit de diverse genomineerden een winnaar gekozen. Ook
worden de sportvrijwilligers tijdens dit sportgala in de "schijnwerpers" gezet. Deze activiteit wordt
tijdens deze beleidsperiode voortgezet.

Doelstelling
Het jaarlijks organiseren van de verkiezing van sportman, sportvrouw, sportlid van verdienste,
sporttalent jongens, sporttalent meisjes, sportploeg en jeugdsportploeg en het in het zonnetje
zetten van sportvrijwilligers.
Resultaat
Het bepalen van de sportman, sportvrouw, sportlid van verdienste, sporttalent jongens,
sporttalent meisjes, sportploeg, jeugdsportploeg en sportvrijwilligers.
Periode
Jaarlijks in januari.

Jeugdsportfonds Veenendaal
Voor kinderen is sport en bewegen van groot belang in hun ontwikkeling, zowel motorisch als sociaal.
Bij ouders met een laag inkomen krijgt het lidmaatschap aan een sportvereniging vaak niet de
prioriteit. Hulpverleners, jongerenwerkers en leerkrachten kunnen signaleren dat deelname aan sport
voor een kind wenselijk zou zijn, maar stuiten op veel problemen om dit samen met ouder en kind te
realiseren.

Het jeugdsportfonds is een speciale regeling voor jeugd (5 - 16 jaar), waarvan thuis de financiële
middelen ontbreken om sporten bij een vereniging te betalen. Professionals uit onderwijs, welzijn, zorg
en sport kunnen een aanvraag indienen bij het jeugdsportfonds voor contributie en sportkleding. Het
jeugdsportfonds toetst de aanvraag en maakt het geld direct over naar de sportvereniging voor de
contributie. Het jeugdsportfonds maakt het mogelijk om ook deze speciale kwetsbare groep kinderen
te laten sporten.
Naast een gemeentelijke bijdrage voor het kind is het fonds actief met het werven van extra middelen
bij onder andere het bedrijfsleven (in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen). De
coördinatie van deze regeling is in handen van Sportservice Veenendaal.

16

Doelstelling
Het jeugdsportfonds stelt zich ten doel om snel, efficiënt en op een laagdrempelige wijze kinderen
van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te sporten door middel van
een jaarlijkse financiële bijdrage.
Resultaat
Bereik van 48 kinderen per jaar.
Periode
Doorlopend.

Topsport versus breedtesport
Zonder breedtesport geen topsport. Het nastreven van ambitie op sportgebied om te komen tot een
level dat het niveau van breedtesport ontstijgt is een fenomeen waar wij in Veenendaal mee te maken
hebben. De voorliggende vraag is of de lokale overheid moet investeren in faciliteiten om deze vorm
van (top)sport mogelijk te maken. Tot op heden wordt hierin beperkt gefaciliteerd. Het is bijvoorbeeld
mogelijk om in bestaande gemeentelijke accommodaties topsport te beoefenen. Daarnaast
participeren wij in het Olympisch Netwerk De Vallei, Regio FoodValley, De Dutch Food Valley Classic
en de triatlon.
Topsporters worden gefaciliteerd door het NOC*NSF, de sportbonden, het bedrijfsleven en de
landelijke overheid. Voor de komende beleidsperiode stellen wij voor onze huidige rol te handhaven
en niet extra te faciliteren in het beoefenen van topsport.

3.4.2.

Ondersteuning sportverenigingen

Sportloket
Het gemeentelijk sportbeleid is gericht op het scheppen van voorwaarden waardoor het functioneren
van de sportverenigingen wordt verbeterd. Goed functionerende sportverenigingen zijn een
belangrijke voorwaarde voor het bevorderen van de sportdeelname. Sportservice Veenendaal
ondersteunt, als sportloket, de verenigingen hierin vraaggericht.
Doelstelling
Het vraaggericht ondersteunen van sportverenigingen.
Resultaat
Jaarlijks worden er 12 ondersteuning- en adviseringsvragen afgehandeld en worden er 6
sportverenigingen bezocht.
Ook het organiseren van werkbezoeken voor leden van de raadscommissie MO aan sportclubs,
het organiseren van een sportcafé en sportdebat behoren hiertoe.
Periode
Doorlopend.
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Deskundigheidsbevordering
Het leiden van een vereniging wordt voor de clubbestuurder steeds complexer. Ook verenigingen
worden geconfronteerd met een afname van de bereidheid om vrijwilligerswerk op te pakken. Wij
bieden een helpende hand door verenigingen te helpen bij de aanpak van de veelheid aan deeltaken.
De behoeften van de verenigingen in Veenendaal zijn divers en voortdurend in ontwikkeling. De
ondersteuning bestaat uit het gericht aanbieden van themabijeenkomsten. De onderwerpen
(bijvoorbeeld EHBO/AED, energiebesparing) voor deze bijeenkomsten worden door de verenigingen
aangedragen.

Doelstelling
Het vraaggericht organiseren van themabijeenkomsten met als doel het ondersteunen van
sportverenigingen.
Resultaat
Per jaar wordt er één themabijeenkomst georganiseerd.
Periode
Doorlopend.

Subsidieregelingen
Om de verenigingen in de uitvoering van de gemeentelijke doelstellingen te ondersteunen kunnen de
verenigingen ook een beroep doen op de volgende subsidieregelingen:
a) jeugdsportsubsidie
Doelstelling
Sportverenigingen stimuleren om de huidige jeugdleden in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar te
behouden en nieuwe jeugdleden te werven. De subsidie bestaat uit een bedrag per jeugdlid.
Resultaat
Per jaar wordt voor 6.600 jeugdIeden subsidie verstrekt
Per jaar wordt er door 25 verenigingen gebruik gemaakt van de regeling jeugdsportsubsidie
Periode
Doorlopend. * zie note

b) promotionele sportactiviteiten
Doelstelling
Sportverenigingen stimuleren om sport stimuleringsactiviteiten en/of promotionele
sportactiviteiten, die passen binnen het gemeentelijk sportbeleid, op te starten en uit te voeren.
Resultaat
Per jaar wordt er 30 keer subsidie verstrekt op grond van deze regeling
Per jaar maken 15 verenigingen gebruik van deze regeling
Per kalenderjaar kunnen sportverenigingen en instellingen maximaal twee keer gebruik maken
van deze stimuleringsregeling. De subsidie bestaat uit een maximaal bedrag per activiteit.
Periode
Doorlopend. * zie note
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* Note: In 2012 is een algehele evaluatie voorzien van de jeugdsportsubsidie inclusief de subsidie
voor promotionele sportactiviteiten. De uitkomst hiervan kan een gewijzigde inzet van de
subsidiemiddelen tot gevolg hebben.
c) bouw van kleedunits
Doelstelling van deze regeling is om de sportverenigingen financieel in staat stellen om kleedunits in
eigen beheer te realiseren. De investeringssubsidie bedraagt maximaal € 28.112,-- en verenigingen
kunnen dit bij de bouw van een nieuwe accommodatie éénmalig ontvangen (na goedkeuring door de
gemeenteraad). De verenigingen moeten een verzoek indienen en de kleedaccommodatie ook zelf
bouwen. Dit volgens de normen van ISA Sport. De kosten van onderhoud aan de kleedunits komen
voor rekening van de sportvereniging.

3.4.3.

Ontwikkelingen

Sport en bewegen in de buurt
Tijdens iedere levensfase is het belangrijk dat de omgeving uitnodigt tot meer sporten en bewegen.
De inrichting van buurten en wijken kan grote invloed hebben op het sport- en beweeggedrag en
daarmee op de gezondheid van mensen en de cohesie en leefbaarheid van buurten. Belangrijke
determinanten voor het sport- en beweeggedrag van bewoners zijn onder andere de aanwezigheid
van groen, speelplekken, parken met trimbanen en oefenvoorziening. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld
dat het percentage kinderen met overgewicht in "groene wijken" 15% lager ligt dan in vergelijkbare
wijken met minder groen. 4
Vanuit de vastgestelde programma's Wijk en Jeugd wordt met name een grote rol toegedicht aan de
sport. Sport als impuls om kinderen in de buurten aan het bewegen te krijgen en zodoende tot een
verbetering van de gezondheid van de jeugd te komen. Of sport om de leefbaarheid van de buurten
en wijken te vergroten. Samen met de programmamanagers bekijken wij op welke wijze sport in de
komende beleidsperiode een rol kan spelen om doelstellingen binnen de programma's te realiseren.
De inzet van sportbuurtwerkers en combinatiefunctionarissen spelen hierbij een belangrijke rol.
Bestaande interventies vanuit het sportbuurtwerk handhaven wij en daar waar nodig worden nieuwe
interventies geïnitieerd of verleggen wij de accenten binnen de bestaande interventies.
Medegebruik sportaccommodaties
In 2011 is er een discussie gevoerd omtrent de wijze waarop de noodzakelijke bezuinigingen de
komende jaren gerealiseerd kunnen worden: de zogenaamde "brede heroverwegingen". Eén van de
uitkomsten van deze brede heroverwegingen is te onderzoeken op welke wijze sportverenigingen
meer inkomsten kunnen genereren door het in medegebruik geven van de sportaccommodaties
(sportvelden en kantines) en het aanbrengen van reclame-uitingen.
De uitkomsten van dit onderzoek worden begin 2012 verwacht.

4

J. Vreke, JL Donders e.a. Potenties van Groen! Alterra-rapportnr. 1356. Wageningen, Alterra, 2006
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4. Activiteiten - meerjarenplanning
In bijgaande tabel worden de eerder genoemde activîteiten weergegeven, waarbij globaal staat
vermeld in welke periode daaraan uitvoering wordt gegeven. beze planning zal de komende jaren de
basis zijn voor de 'implementatieplannen, waarin per kalenderjaar verder wordt ingezoomd op de
onderdelen per activiteit.
De"levensloop"van onze activiteiten (inclusief deelactiviteiten) kent globaal de volgende fasen:
1. de fase van ontwerp en voorbereiding, onder te verdelen in
a. een nadere verfijning van de doelen, een (nadere) omschrijving van het rêsultaat en
de daaraan te stellen eisen;
b. eventueel onderzoek;
c. een eventuele pi,/ótfase en
d. overige voorbereidingen.
2. de fase van realisatie
a. het invoeren of uitvoeren van.
3. de fase van nazorg
a. het inbedden in de organisatie en
b. het gebruiken/beherenlonderhouden/evalueren/bijsturen en verfijnen.
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2012

2013

2014

2015

Programma School & Sport - basisscholen
1. Uitvoering programma basisscholen
2. Evaluatie

2
3

2
3

2
3

2
3

Programma School & Sport - voortgezet
onderwijs
1. Aanbod sport- en beweegaanbod
2. Uitbreiding sport- en beweegaanbod
3. Evaluatie

2
1
3

2
2
3

2
2
3

2
2
3

Algemene Sportieve Vorming (Extra)
1. Aanbod
2. Evaluatie

2
3

2
3

2
3

2
3

2
1-2
3

2
2
3

2
2
3

2
2
3

2
1

2
1

2
2

2
2

2
3

2
3

2
3

2
3

Sportbuurtwerk
1. Voortzetting bestaand aanbod / coördinatie
2. Evaluatie

2
3

2
3

2
3

2
3

Combinatiefunctionarissen
1. Aanstellingen bij scholen - sportverenigingen
2. Evaluatie

2
3

2
3

2
3

2
3

Sportgala

2-3

2-3

2-3

2-3

Jeugdsportfonds
1. Coördinatie
2. Werven donateurs
3. Evaluatie

2-3
2
3

2-3
2
3

2-3
2
3

2-3

2
2
3

2
2
3

2
2
3

2
2
3

1. Sportstimulering

Sporten met een beperking (Sport Extra)
1. Specifiek sport- en bewegingsaanbod
2. Extra impuls aanbod
3. Evaluatie
Sport en bewegen voor senioren
1. Voörtzetting bestaand aanbod
2. Onderzoek bundeling aanbod en wijze van
organisatie aanbod
3. Kaderscholing
4. Evaluatie

Topsport versus breedtesport
1. Faciliteren/ondersteunen
2. Deelname Olympisch Netwerk De Vallei
3. Evaluatie

2
3
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2. Ondersteuning verenigingen
Sportloket
Combinatiefunctionarissen
1. Inzet bij sportverenigingen
2. Evaluatie
Deskundigheidsbevordering
1. Organiseren themabijeenkomsten
2. Evaluatie
Subsidieregelingen
1. Jeugd sportsubsidie
2. Promotionele sportactiviteiten
3. Bouw van kleed units
4. Evaluatie

2012

2013

2014

2015

1-2-3

1-2-3

1-2-3

1-2-3

2
3

2
3

2
3

2
3

1-2

1-2

1 - 2

3

1-2
3

3

3

2

2

2
2

2
2
3

2
2

2
2
2
3

3

2
3

Note: in 2012 is een algehele evaluatie voorzien van de jeugdsportsubsidie inclusief de subsidie voor
promotionele sportactiviteiten. De uitkomst hiervan kan een gewijzigde inzet van de subsidiemiddelen
tot gevolg hebben.
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3. Ontwikkelingen
Programma Sport & Bewegen in de buurt
1. Onderzoek haalbaarheid introductie
sportbuurtwerkers
2. Introductie (afhankelijk uitkomsten
onderzoek)
3. Evaluatie
Sport en Programma's Wijk-Jeugd-Veiligheid
1. Aanbod sport als middel I doel realiseren
maatschappelijke doelen zoals verwoord in
het collegeprogramma en de programma's
wijk - jeugd - veiligheid
2. Evaluatie
Sportaccommodaties - multifunctionaliteit
1. Onderzoek medegebruik
2. Implementatie
3. Evaluatie
Effect meting
1. Sportparticipatie I gezondheid
2. KlanUevredenheid

2013

2014

2015

2

2

2

3

3

3

1-2

1-2

1-2

1 -2

3

3

3

3

1
2
3

2
3

2
3

2
3

2012

1

2
2
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Yo6
5.

Financiën

5.1.

De inzet van financiële middelen

Door het verstrekken van een subsidie aan Sportservice Veenendaal die onder meer bekostigd wordt
uit de exploitatiebegroting sport, de subsidie en reserve Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur en
het restant van de voorziening breedtesport kan aan het voorgestelde plan uitvoering worden geven.
In de subsidiebeschikking 2012 zijn daarover prestatieafspraken gemaakt.
Breedtesport
Kosten
De totale kosten voor de uitvoering van de breedtesport voor de periode 2012 - 2015 bedragen €
644.647 (exclusief vaste personeellasten).
Baten
Vanuit deelnemersbijdragen ontvangen wij aan inkomsten over de periode 2012 - 2015 een bed rag
van € 127.277.
Dekking
De dekking voor het restant ad € 517.370 (€ 644.647 minus € 127.277) bestaat uit de middelen vanuit
de exploitatiebegroting voor de periode 2012 - 2015.
Deze is als volgt opgebouwd:
• 2012 € 130.375 (conform begroting 2012)
• 2013 € 132.983
•
2014 € 128.585
• 2015€131.157
De beschikbare dekkingsmiddelen zijn per jaar met een index van 2% verhoogd en zijn voldoende om
de kosten van het uitvoeringsplan te dekken.
Vanaf 2014 wordt er geen subsidie meer ontvangen voor de uitvoering van het project "Zilver gaat
voor goud", hetgeen de verklaring is voor de verlaging van de begroting vanaf 2014.

Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur
Kosten
Voor de uitvoering van de Impuls over de periode 2012 - 2020 is een bedrag nodig van € 2.572.125.
In dit bedrag zijn de personeelskosten voor de inzet van 6,2 fte aan combinatiefunctionarissen per jaar
inbegrepen.
Baten
Vanuit het ministerie van VWS ontvangen wij voor deelname aan de Impuls Brede Scholen, sport en
Cultuur vanaf 2012 jaarlijks een bedrag van € 124.544 (totaal te ontvangen subsidie voor de periode
2012 - 2020 is € 1.120.896).
Vanuit de gemeente wordt voor deelname aan deze Impuls tot 1 januari 2013 een bedrag beschikbaar
gesteld van € 90.262.
Dekking
Wij geven vanaf 2009 uitvoering aan de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur. Over de periode 1
januari 2009 tot en met 2011 is een reserve opgebouwd van € 513.877. Deze wordt ingezet om de
Impuls een meer structureel karakter te geven. Daarnaast hebben wij over de periode 2008 - 2011 op
de uitvoering van de breedtesportimpuls een bedrag overgehouden van € 106.624. Dit overschot is
gestort in een voorziening.
In de bijgaande berekening treft u een doorrekening aan tot en met het jaar 2020. Met de middelen
vanuit deze reserve, voorziening en de jaarlijkse bijdrage vanuit het Ministerie kunnen wij tot en met
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2020 uitvoering geven aan deze Impuls. De opgebouwde reserve moet aan de Impuls ten goede
komen.
De dekking voor het restant bestaat o.a. uit het jaarlijks ontrekken vanuit:
•
Egalisatiereserve Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur: saldo per 1 januari 2012 €
513.877. Onttrekking vanaf 1 januari 2012 is € 57.097 per jaar
•
Voorziening Breedtesport - saldo per 1 januari 2012 € 106.624. Onttrekking vanaf 1 januari
2012 is € 11.847 per jaar.
•
De resterende dekking € 743.467 is reeds beschikbaar gesteld via de subsidie aan de
Stichting Sportservice (subsidie tbv formatie).

Resumé
Herkomst van middelen
Rijksbijdrage 2012 (structureel) Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur - via
Algemene uitkering

Bedrag
€ 124.544
per jaar

Exploitatiebegroting 2012: Gemeentelijke middelen 2012 (eindigt per 31-12-2012,
conform kadernota 2012) ten behoeve van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur

€ 90.262
voor 2012

Verwachte stand "Egalisatiereserve Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur" per 1-12012

€ 513.877

Exploitatiebegroting 2012: Gemeentelijke middelen 2012 inclusief de jaarlijkse bijdrage
vanuit de AWBZ ad € 24.000 (met ingang van 2011 een structurele bijdrage)

€ 130.375
per jaar

Verwachte stand "Voorziening breedtesport" per 1-1-2012

€ 106.624

Eenmalige subsidie "Eenzaamheid & Sport" (2011 tlm 2013)

€ 18.562

In de bijgevoegde bijlage wordt een nadere financiële specificatie gegeven voor de uitvoering van de
breedtesport 2012 - 2015 en voor de uitvoering van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur 2012
- 2020. Uitvoering van beide plannen wordt met de huidige financiële kaders uitgevoerd tot en met
2015. Voor de periode 2016 - 2019 bieden wij u een nieuwe kaderstellende notitie aan.
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